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Mestské zastupiteľstvo malo svoje zasad−
nutie 28.6.2013 a viedol ho primátor mesta. Po
prerokovaní:

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečnému účtu za rok 2012. l Správu nezá−
vislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta
Strážske k auditu riadnej účtovnej závierky účtov−
nej jednotky Mesto Strážske za účtovné obdobie
01.01.2012 − 31.12.2012. l List audítora zastupi−
teľstvu Mesta Strážske ako súčasť auditu účtovnej
závierky zostavenej účtovnou jednotkou − Mesto
Strážske za účtovné obdobie končiace 31.
decembra 2012. l Predpokladané termíny zasad−
nutí a plánovaný program MsZ na II. polrok 2013.
l Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske
na roky 2014 − 2016. l Prehľad o prenájme
nebytových priestorov za rok 2012. l Informáciu o
platení dane za psa za rok 2013. l Správy hlav−
ného kontrolóra mesta Strážske o kontrole použitia
a zúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z
rozpočtu mesta v roku 2012, o kontrole výdav−
kových operácií na MsPS, o kontrole výdavkovej
položky 633 006 (všeobecný materiál) na MsÚ.

Schvaľuje: l Celoročné hospodárenie mesta
Strážske za rok 2012 bez výhrad. l Usporiadanie
prebytku  rozpočtu mesta z prebytku rozpočtu  vo
výške 288 345,32 eur sa podľa § 16 ods.  Zákona
č. 583 /2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy v znení neskorších predpi−
sov, z ktorého sa vylučujú:
Nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené
160 636,60 eur. Účelovo určené prostriedky
(doprava žiakov ZŠ) − 489,78 eur. Účelovo určená
dotácia na rekonštrukciu Domu smútku
−150 000,00 eur. Poškodené učebnice
− 146,82 eur. Účelovo určené prostriedky nájom z
bytov a s tým spojené služby −10 000,00 eur.
Prebytok r. 2012 po vylúčení účelovo určených
prostriedkov 127 708,72 eur. l Rozdelenie uspo−
riadaného prebytku rozpočtu obce vo výške 127
708,72 eur takto:
1. Do rezervného fondu sa pridelí 125 908,72 eur.
2. Do sociálneho fondu sa pridelí 1 800,00 eur. l
Odvod zostatku finančných operácií a nerozde−
lených prostriedkov z r. 2011 do rezervného fondu
vo výške:
a) zostatok finančných operácií do rezervného fon−
du vo výške 87 309,75 eur, b) nerozdelené zdroje
z r. 2011 14 575,67 eur. Spolu: 101 885,42 eur. l
Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta: 
5. 1 Rezervný fond 
a) počiatočný stav                       184 595,10 eur
b) tvorba 227 794,14 eur 
c) konečný stav                   412 389,24 eur 
5. 2. Použitie na kapitálové výdavky:
a) kapitálové výdavky v schválenom rozpočte
mesta na r. 2013 vo výške 344 966,00 eur�

(Pokračovanie na 2. strane) 

Z rokovania mestského zastupiteľstva 

Poslanci schválili celoročné hospodárenie 2012
Kladenie vencov

Za slnečného dňa sa dňa 7.5.2013  konal na
Námestí A. Dubčeka pietny akt pri príležitosti
osláv 68. výročia víťazstva nad fašizmom, ktorý
zorganizoval MsÚ a výbor organizácie SZPB v
Strážskom.

Kladenia vencov sa zúčastnil  primátor mesta
Ing. Vladimír Dunajčák, poslanci MsZ, riaditelia
škôl, predstavitelia politických strán, vojnoví
veteráni, príslušníci SZPB, žiaci ZŠ a občania
mesta.

Zúčastnení položili veniec vďaky k pamätníku
J. Begéniho. V rámci programu zaspieval spe−
vácky zbor Rozkvet, žiačka ZŠ Viktória Pirníková
predniesla báseň o slobode. Primátor mesta vo
svojom príhovore poukázal na historický význam
a odkaz 68. výročia víťazstva nad fašizmom pre
dnešok.                                             − sd −

V dňoch 17.−18. mája 2013 sa na Námestí A.
Dubčeka konal tradičný XVII. Strážčanský jar−
mok. Tohtoročné počasie bolo ako na objed−
návku − slnečné a teplé.

Jarmoky sú nielen miestom obchodovania a
nákupov, ale aj miestom stretávania sa ľudí,
miestom, na ktoré sa každý teší a verí, že bude
mať možnosť porozprávať sa s priateľmi. Aj preto
sa jarmoky v Strážskom organizujú s veľkou zod−
povednosťou a všetci sa snažia, aby si v nich
každý našiel niečo pre seba. 

Súčasťou Strážčanského jarmoku bývajú
mnohé sprievodné akcie a podujatia. Vo viacúče−
lovej sále bola umiestnená výstava ikon Rasti−
slava Timka. Zaujímavosťou bolo kultúrno−ume−
lecké podujatie Zóna umenia, kde sochári, maliari
a kováči predstavili svoju prácu a vytvorili spoloč−

né dielo, ktoré umiestnili pred Dom kultúry. Na
námestí sa uskutočnila výstava drobných zvierat
ZO SZCH.

Pre návštevníkov jarmoku bol pripravený bo−
hatý kultúrny program. V rámci slávnostného
otvorenia jarmoku zatancovali deti MŠ, zaspieval
spevák zo SĽUKU a vedúci FS Orgonina Viktor
Ťasko, pred−stavili sa žiaci a ich učitelia zo ZUŠ
a DFS Stražčanik z CVČ odpremiéroval nový ta−
nec Ľapkaná. Poobedňajší program otvorila muž−
ská spevácka skupina Hačure, pokračoval detský
blok, v ktorom sa predstavili žiaci všetkých našich

škôl a zariadení − MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, DSS Lidwi−
na. Folklór k jarmoku neodmysliteľne patrí a v
programe ho reprezentovala Ľudová hudba Kan−
dráčovci, ktorá vytvorila neopísateľnú atmosféru.
Nasledovala zábavná skupina Ščamba. Zmena
žánru nastala vystúpením Tanečnej skupiny "S" z

Košíc. Sympatické tanečnice predviedli skutočný
kolotoč tanca, v ktorom sa striedal moderný a
scénický tanec. Večerný program patril FS Zem−
plín, ktorý v našom meste nevystupoval niekoľko
rokov. Mladí tanečnici a skúsení muzikanti pred−
viedli skutočné umenie z našich regiónov. Náv−
števníkov jarmoku neodradilo ani zotmievanie sa,
práve naopak, fakír a fire show bolo impozantným
vystúpením. Absolútny záver programu patril sku−
pinám Komajota a Bikavér, ktorí roztancovali prí−
tomných divákov.

Druhý jarmočný deň patril speváckym folklór−
nym skupinám. Vystúpila domáca skupina Roz−
marín, zatancoval DFS Stražčanik, zaspievala
folklórna skupina Ondavčanka, spevácky zbor
Tarnavčan a SZ Rozkvet. V sobotu sa konal kol−
kársky turnaj o putovný pohár primátora mesta a
volejbalový turnaj mužov.    

Snímky: P. Kičinka. PhDr. D. Sabadošová

Počasie jarmoku prialo
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(Dokončenie z 1. strany)  
5. 3. Sociálny fond 
a) počiatočný stav 1 923,04 eur
b) tvorba 1 800,00 eur
c) konečný stav 3 723,04 eur.
l Zúčtovanie kladného hospodárskeho výsledku
počas účtovného obdobia na úhradu straty minu−
lých rokov: zúčtovanie kladného výsledku hospo−
dárenia za účtovné obdobie 2012 zisk vo výške
70 586,06 eur na ťarchu účtu 431 Výsledok hospo−
dárenia v schvaľovacom konaní a v prospech účtu
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minu−
lých období. l Hospodárenie príspevkovej organi−
zácie:
7. 1. Usporiadanie výsledku rozpočtového hospo−
dárenia príspevkovej organizácie z hlavnej činnosti 
Zostatok finančných prostriedkov vo výške:
54 396,28 eur�
a) krytie kapitálových výdavkov MsPS v r. 2013 vo
výške 33 289,28 eur�
b) krytie bežných výdavkov MsPS 21 107,00 eur�
7. 2. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspev−
kovej organizácie z podnikateľskej činnosti 
Zostatok finančných zdrojov vo výške: 26 710,75
eur na krytie kapitálových výdavkov MsPS v r. 2013
vo výške 26 710,75 eur.
7. 3. Zúčtovanie kladného hospodárskeho výsled−
ku počas účtovného obdobia na úhradu straty
minulých rokov.
Zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia MsPS
za účtovné obdobia 2012 zisk vo výške 39 602,03
eur�na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v
schvaľovacom konaní a v prospech účtu 428
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
období. l I. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatre−
ním č. 1/2013:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 85 041,00 eur, 
b) presun rozpočtových prostriedkov na podpolož−
kách rozpočtu uvedených v prílohách bez celkovej
zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a).
Príjmy:
Bežný rozpočet 2 750 406,00 eur
Kapitálový rozpočet 679 396,00 eur 
Finančné operácie 494 966,00 eur
Príjmová časť po zmene vo výške

3 924 768,00 eur
Výdavky: 
Bežný rozpočet 2 612 658,00 eur
Kapitálový rozpočet 1 225 051,00 eur
Finančné operácie 87 059,00 eur
Výdavková časť po zmene vo výške

3 924 768,00 eur
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo
výške 3 924 786,00 eur. l Vnútorný predpis č.
2/2013 Podmienky prenájmu plôch na umiestnenie
reklamných, informačných a propagačných zaria−
dení na území mesta Strážske. l Dodatok č. 1 k
VZN č. 1/2011 Povodňový plán záchranných prác.
l Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Strážske na II. polrok 2013. l Prenájom kol−
kárne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
zabezpečenie služieb návštevníkov kúpaliska po−

čas letnej sezóny 2013 pre Radoslava Siváka,
Kukučína 104, Vranov nad Topľou. l Dotáciu pre
Mestský bežecký oddiel vo výške 330 eur. Dotácia
je podmienená vyúčtovaním 1. dotácie poskytnutej
na základe zmluvy č. 6/2013. l Pridelenie bytu − U3
pre: Lenka Čorejová, Bc., U−3, a Ľubica Benkoová,
U−3, do 31.12.2014. l Predĺženie nájomných zmlúv
− U3: Alžbeta Štepmáková, U−3 a Mária Pavolková
U−3 do 31.12.2014. l Kronikára mesta Strážske
Ing. Jána Popríka. l Práce naviac vo výške 12
632,28 eur na investičnej akcii Rekonštrukcia a
stavebné úpravy Domu smútku a okolia. l Prená−
jom pozemku na vybudovanie letnej terasy pre
Mareka Michloviča o výmere 36 m2 za cenu 30
eur/m2/rok. Uzavretie NZ je podmienené uhra−
dením dlhu žiadateľa. l Prenájom pozemkov pre
realizáciu vstupov do prevádzok pre Filber s.r.o.,
Mgr. Anešku Majorošovú, Romana Lenarta o vý−
mere 7,83 m2 pre každého za cenu 30  eur/m2/rok.

Prerokovalo: l V zmysle § 4, ods. 4 Zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest plat
primátora mesta.

Určuje: l V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne−
skorších zmien a doplnkov mesačný plat primátora
mesta Ing. Vladimíra Dunajčáka  podľa § 3 ods. 1
Zákona č. 253/1994 o právnom postavení a plato−
vých pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 2,17
násobku priemernej mzdy v národnom hospodár−
stve vyčíslenej štatistickým úradom za rok 2012
(805 eur) a jeho zvýšenie o 60 %, t. j. celkovej
výške 2 796 eur od 01.01.2013. 

Ukladá: l Zúčtovať výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie 2012 zisk vo výške 70 586,06 eur
na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v schva−
ľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevyspo−
riadaný výsledok hospodárenia minulých období. T:
do 31.12.2013 − Z: vedúca ekonomického odde−
lenia. l Zúčtovať výsledok hospodárenia MsPS za
účtovné obdobie 2012 zisk vo výške 39 602,03 eur
na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v schva−
ľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevysporia−
daný výsledok hospodárenia minulých období. T:
do 31.12.2013 − Z: vedúca ekonomického odde−
lenia. l Zabezpečiť znalecký posudok na pozemok
parc. č. 1696 za účelom jeho odkúpenia. T:
31.08.2013 − Z: MsÚ.

Poveruje: l Hlavného kontrolóra na výkon kon−
trolnej činnosti na obdobie od 01.07. − 31.12.2013 v
súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2013.

Ruší: l Bod B/7 Uznesenia č. 189/2012 zo dňa
18.01.2012 (kronikára mesta Strážske Jána Poprí−
ka). l Bod D/1 Uznesenia č. 199/2013 zo dňa
25.04.2013 (Pripraviť zmenu rozpočtu presunom
finančných prostriedkov vo výške 7 620,− eur z po−
ložky FK 06.2.0, EK635006 údržba budov na po−
ložku FK 06.2.0, EK 644003 transféry FO − podni−
kateľovi.) l VZN č. 45 o dočasnom parkovaní vozi−
diel na vyhradenom priestore.

Súhlasí: l S odkúpením pozemku na ul. Krivo−
šťanskej pri Kultúrno−spoločenskom objekte,  parce−
la C−KN č.1696, druh pozemku záhrada o výmere
338 m2, zapísanú Správou katastra Michalovce na
LV č. 167 od súkromnej vlastníčky Ireny Cmárovej,
Krivošťanská 363, 072 22 Strážske. Cenu za od−
kúpenie pozemku stanoviť na základe znaleckého
posudku.      Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupiteľstva Spoločenská rubrika

Deň zeme
Dňa 22.4.2013 sa konalo kultúrne podujatie pri

príležitosti Dňa Zeme. Študenti SOŠ v doobed−
ňajších hodinách maľovali na chodník ekologické
motívy a poobede sa k nim pripojili aj deti z CVČ a
mládež z DSS Lidwina. V kultúrnom programe sa
deti MŠ  premenili na  tancujúce kvety a  zaspievali
veselú pieseň. Školáci predniesli báseň, zatanco−
vali tanec so stuhami  a predniesli prosby za modrú
planétu. Klienti DSS Lidwina sa pripojili spevmi a
recitovaním.                                          − sab −

Májová tradícia
Na konci apríla nadšenci a milovníci folklóru, ale

aj deti zo škôl a MŠ, boli svedkami stavania mája,
ktoré sprevádzal detský folklórny súbor Stražčanik
z CVČ svojím vystúpením, spevom, tancom a hud−
bou. Dievky v krásnych krojoch s mládencami za−
tancovali pod postaveným májom. Krásny ľudový a
moderný tanec zatancovali deti z MŠ, májové pies−
ne zaspievali krojové dievčatá z DSS Lidwina.  D.S.

OZNAMOZNAM
MsPS oznamuje občanom, aby odovzdali na

separáciu jedlé oleje (kuchynský odpad). Zbierajte
ich do starej fľaše od oleja, alebo čistej umelo−
hmotnej fľaše, ktorá musí byť pevne uzavretá. Fľašu
s olejom môžete priniesť na Zberný dvor Technic−
kých služieb mesta Strážske v pracovných dňoch
od 6. do 14. hod.

Obyvatelia rodinných domov naplnené fľaše
môžu vyložiť spolu s ostatnými zložkami separo−
vaného zberu (papier, plasty, sklo) pred dom v
dňoch určených na zvoz separovaných zložiek.

Obyvatelia bytových domov: v prípade spoloč−
ného nazhromaždenia fliaš od viacerých rodín by−
tový dôverník môže kontaktovať MsPS (kvôli
vyzdvihnutiu oleja priamo v dome). 

T. č. 056/6491561, 0911 916 921.

Strážčanský slávik
Dňa 12. mája 2013 sa vo viacúčelovej sále za

početnej účasti divákov a účinkujúcich uskutočnil
16. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne
Strážčanský slávik. Najviac ocenených Zlatých
slávikov získala materská škola v zastúpení: Oli−
ver Sabadoš, Loren Hordošová, Marek Bodnár,
Oskar Šenitko, Filip Gavalčík. V kategórii ZŠ − I.
stupeň udelila porota 1. miesto Kataríne Cehulo−
vej, 2. miesto Dianke Matisovej, 3. miesto Kri−
stánovi Müllerovi.  Kategória ZŠ − II. stupeň: 1.
Viktória Pirníková, 2. Klára Karchňáková a 3. Da−
mián Voznyj. V mládežníckej kategórii: 1. S. Dan−
kaninová, 2. M. Horváthová z DSS Lidwina. U
dospelých udelila porota 1. miesto J. Sinčákovi,
2. miesto A. Ščurovej z DSS Harmonia.      

Pri príležitosti Dňa matiek sa prihovoril pri−
mátor Ing. Vladimír Dunajčák, detičky venovali
mamičkám darček, ktorý vytvorili vlastným úsilím
a šikovnosťou. V kultúrnom programe sa pred−
stavili deti z MŠ, ZŠ a DFS Stražčanik z CVČ. Na
záver zaspievali J. Sinčák a E. Balko, ktorý aj s
harmonikou sprevádzal súťažiacich.           − ds −

Apríl, máj 2013
Narodili sa: 4 dievčatká, 4 chlapci
Manželstvo uzavreli: 3 snúbenecké páry
Jubilanti:
Apríl: Jaroslav Sivčo, Jozef Baroš, Zlatuša Ciga−
nócová, Anna Polomčáková, Mgr. Eva Lacová,
Anna Mazárová, Anna Rohaľová, Jozef Vargovič,
Ľudmila Džavanová, Natália Čajková, Alžbeta
Gaberová, Ladislav  Oračko, Ladislav Lipovský,
Monika Balická, Mária Mišková, Terézia Geľat−
ková, Anna Schudichová, Bartolomej Kolibab,
Helena Babjaková, Marta Grigeľová, Cyril Cvej−
kuš, Irena Kušejová, Mária Kolibabová, Irena
Laufová.
Máj: MUDr. Marián Pivarník, Ján Mižík, Jana Ma−
jerníková, Ľudmila Kapurová, Viera Maťaščíková,
Iveta Šimkaninová, Dušan Kuchta, Miroslav Ko−
val, Blažena Lukčová, Jozefa Stašková, Želmíra
Bojková, Václav Vasiľ, Milan Zubko, Emília
Schmidtová, Anna Bodnárová, Anna Gavulová,
Ján Dupaľ, Jozef Ovad, Ing. Pavol Gališin, Jozef
Čabák, Michal Drotár, Serafína Sabolová, Mária
Bobiková, Mikuláš Adam, MUDr. Pavol Klacik,
Aranka Virbovská. 

Dievčatkám a chlapcom, manželským párom
a jubilantom želáme v živote veľa pekných chvíľ v
zdraví, láske a pohode!
Zomreli v apríli: Ján Horváth, Zuzana Varholí−
ková.
Zomreli v máji: Matej Ivčič, Michal Raškovský,
Milan Hoholko, Ladislav Balický, Michal Tokár,
Eduard Mitro ml.

Venujme im tichú spomienku!               −M.D.−

Poïakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým za účasť, vyjad−

renie sústrasti a kvety na poslednej rozlúčke s
Ladislavom BALICKÝM, ktorý zomrel 17. mája
2013.                        Manželka Monika s rodinou

Ako vidno (snímka P. Kičinka) Dom smútku −
stavebný objekt 01 (SO 01) je zrekonštruovaný a
stavebne upravený, ale je potrebné zrealizovať,
resp. dokončiť: SO − 02 − kanalizačnú prípojku, vý−
menu vykurovacích telies (gamatiek), vonkajšie
osvetlenie, osadenie záhonových obrubníkov so
zasypaním okrasného štrku, terénne úpravy.



Kvety i guľáš
Červené karafiáty zdobili ruky 45 žien, ktoré 14. mája oslavovali deň matiek v klube dôchodcov.

Slávnostne sa k nim prihovoril Ing. V. Dunajčák, primátor mesta. Blahoželal ženám a kyticou kvetov
jubilantke Márii Krajčíkovej. Po kultúrnom programe a  si účastníčky s karafiátmi v rukách pri pohostení a
za sprievodu harmonikára E. Balka v závere zaspievali.

Podobná nálada vládla aj v apríli na tradičnej ochutnávke starodávnych jedál a v júni pri guľáši na
Laborci.                                                                                                                       − gg −
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Veselý deň
Mesto Strážske oslavu MDD pripravilo

30.5.2013. Materská, základná škola a centrum
voľného času pre deti zorganizovali zaujímavé hry
a súťaže. DSS Harmonia potešil deti maľovaním na
tvár. Ukážky hasičskej zručnosti sa kvôli nepriaz−
nivému počasiu neuskutočnili. V závere sa žrebo−
vala bohatá tombola, do ktorej ceny venovalo mes−
to Strážske.                                       − sab −

Modrý gombík
V máji prebiehala zbierka v znamení modrého

gombíka − symbolu pomoci deťom na opačnej
strane zemegule. Koordinátor zbierky Centrum
voľného času Strážske zapojil do tejto nezištnej
pomoci celkovo 16 dobrovoľníkov. Za účinnej
spolupráce ZŠ Strážske, ZŠ Nacina Ves a SOŠ
Strážske sa vyzbieralo spolu 284,64 eur. I takouto
formou sme prispeli k ochrane tisícov detí v ďalekej
Ugande. ZUŠ v Starom

Aj tento rok zavítala do základnej a materskej
školy v Starom ZUŠ zo Strážskeho so svojím
výchovným koncertom. Predstavili sa na ňom žiaci
aj pedagógovia tejto školy. Pútavou formou vy−
svetlili deťom ako sa volajú jednotlivé hudobné
nástroje a názorne ukázali, ako sa na nich hrá, aký
majú zvuk. Ďalším umelcom, ktorý tiež navštívil
starianske deti bol Ján Hrubovčák z Košíc. Svojou
skvelou hudobnou rozprávkou všetkých pobavil i
poučil.                                  Mgr. Tatiana Dutková

Indiánske kmene ZŠ
Džungo−Bungovia, Abadusovia, Šumiaci vodo−

pád, Bugabu a Kinder suprise vládli v Juskovej Voli
od 20.5. do 25.5. 2013. Našim kmeňom velili náčel−
níčky − učiteľky, ktoré nám v škole v prírode vymys−
leli super program. U indiánskych kmeňov vládla
dobrá atmosféra. Naj Indiánom sa stal M. Schmidt
zo 4. Naj, naj kmeňom bol Bugabu. Na všetky kme−
ne sa prišiel pozrieť aj sám veľký náčelník M. Polák,
ktorý videl, že sa tu máme dobre a škola nám
vôbec nechýba.                             Tímea Babjáková

Spoloène
12. februára sa členovia ZO ZPCCH stretli s

členmi klubu dôchodcov, aby si primerane za−
športovali, zahrali spoločné hry a zasúťažili. Po−
chutnali sme si na dobrotách z rúk našich členiek,
na rybacej polievke, ktorú nám uvaril V. Nazad. Aj
pri malom občerstvení sme strávili príjemné odpo−
ludnie.                                              M. Reiserová

Počas jarmoku sme naživo videli vytváranie
sochy profesionálnymi výtvarnými umelcami −
sochármi, ktorí uberaním hmoty z kmeňa stromu,
kameňa a tvarovaním železa premenili pred
našimi zrakmi obyčajný materiál na sochu. Zóna
umenia je projekt pod hlavičkou ZUŠ Strážske.

Zóna umenia
Autormi sú profesionálni umelci pôsobiaci na

slovenskej umeleckej scéne, vystavujú doma i v
zahraničí. Pôsobia ako pedagógovia, alebo
umelci na voľnej nohe. Ich výslednou prácou je
spoločné dielo ako hodnotný urbanisticko ume−
lecký doplnok v meste. Podujatie sa konalo v
spolupráci s  referátom kultúry mesta Strážske,
pod záštitou mesta Strážske. Dielo je umiestne−
né pred domom kultúry (na snímke G.G.). 

Mgr.art. Peter Králik

Dňa 18.06.2013 zariadenie sociálnych služieb Harmonia v
spolupráci s centrom voľného času  usporiadalo prezentáciu
pod názvom Životný príbeh. Na toto podujatie boli pozvaní aj
predstavitelia Košického samosprávneho kraja a riaditelia za−
riadení sociálnych služieb v pôsobnosti KSK. 

Rodina je domov, rodina je ako strecha, ktorá vás chráni
pred vonkajším svetom... Týmto krásnym mottom sa  prezen−
tácia začala a niesla sa v duchu predstaviť život mentálne po−
stihnutých ľudí s ich túžbami i starosťami.

V živote človeka však všetko nebeží tak, ako sme si na−
plánovali a predstavovali. Ľudia s postihnutím majú v živote
veľa problémov, ťažkostí, prekážok a preto pomoc potrebujú
častejšie. Mali by sme im ju poskytnúť. Oni nepotrebujú, aby
ich ľudia ľutovali, utešovali a už vôbec nie, aby ich prehliadali,
ignorovali alebo dokonca nenávideli. Potrebujú normálne ľud−
ské, humánne vzťahy, priateľstvo a pochopenie. A to im môže
poskytnúť ktokoľvek z nás. Pokúsme sa aj my všetci k nim
nájsť  cestu − tým im najviac pomôžeme.                      

Mgr. Viera Dzurjašková

Usilovné vèielky
Dňa 6. júna v materskej škole predviedla uči−

teľka Mgr. Eva Lacová otvorenú hodinu pre uči−
teľky budúcich prvákov. Predškoláci − Usilovné
včielky − nám ukázali, čo všetko sa naučili. Na
krátku chvíľu sa z nich stali turisti cestujúci po
celom svete a Slovensku.  Cestu  "autobusom" si
deti krátili spevom piesní k danej téme... Zopako−
vali si všetko, čo sa počas náročnej cesty naučili.
Výsledkom bol krásny pocit detí a nás, ich budú−
cich učiteliek,  pričom E. Lacová predviedla bez−
chybnú a výborne zorganizovanú zaujímavú čin−
nosť.          Mgr. M. Feňková, PaedDr. S. Dušková 

Tlieskali šikovným deťom

Členovia záujmových útvarov CVČ Strážske sa
prestavili divákom na jarmoku v dňoch 17.−
18.5.2013. Spolu 94 detí spríjemňovalo prítomným
jarmočné chvíle tanečným vystúpením v rytme zum−
by, disco, krásnych rómskych či ľudových  tancov.
Predviedli sa i malé mažoretky. Návštevníci  mohli
vidieť i výsledky celoročnej práce detí krúžku Hravý
svet farieb − maľovanie voskom, výrobky  keramic−
kej dielničky a Tiffany šperky. Niektorí si vyskúšali
čaro starého remesla pri hrnčiarskom kruhu.

V sobotu tridsaťsedem detí − mladých taneční−
kov a spevákov DFS Stražčanik − ponúklo ozajstnú
radosť (Snímka: P. Kičinka). V takmer tridsaťminú−
tovom vystúpení odpremiérovali aj tanec Ľapkaná.
Deti  prestavili nielen tento nádherný tanec ale i
krásne kroje, ktorými zažiarili vďaka víťaznému pro−
jektu COOP Jednota Slovensko − Nech sa nám ne−
túlajú 2012, v ktorom získalo CVČ Strážske finan−
čnú podporu 1500 eur na činnosť DFS Stražčanik −
Voľné chvíle s folklórom.              Mgr. M. Kordeľová

Medzinárodný úspech
Po nedávnom úspechu členov krúžku Centra

voľného času Strážske − tri prvé miesta − na me−
dzinárodnej výtvarnej súťaži pri príležitosti výro−
čia oslobodenia macedónskeho hlavného mesta
Skopje prišla z Macedónska opäť potešujúca
správa. Porota ocenila ďalšie práce našich detí
na medzinárodnej súťaži The Small Montmartre
of Bitola, ktorej sa zúčastnilo 543 škôl s celko−
vým počtom 15 287 kresieb (z toho 875 oce−
nených) z 24 krajín Európy a sveta. CVČ Stráž−
ske zaslalo kolekciu 40 prác a získalo niekoľko
významných ocenení: Zlatý štetec − za najlepšiu
kolekciu prác (celkovo udelených 18), Zlatú pa−
letu − Katarína Rudincová, (celkovo udelených
150), diplom − Denisa Rudincová (250). Diplomy
získali tiež vedúce ZÚ Emília Rudincová a Bc.
Veronika Hlušková. Práce sú vystavené v Národ−
nej galérii MOMARTR Bitola. Srdečne blahože−
láme!                                                               M.K.

Životný príbeh

Veľký potlesk
Ani tento rok sme nezabudli na naše drahé

mamy a ich sviatok sme s nimi oslávili aj v našom
zariadení Harmonia. Radosť do ich sŕdc vniesli nie−
len vlastní formou drobných darčekov a kyticou
krásnych veršov, ale aj deti z MŠ, CVČ a súbor
Zrkadlenie. Zazneli krásne verše a piesne a deti
svojím tancom vyčarili úsmev na tvárach našich
mamičiek a babičiek. Vystupujúci boli obdarení veľ−
kým potleskom.                                    − B.D. −

Rómovia upratovali
Pri príležitosti Dňa Zeme a s cieľom pokúsiť sa

urobiť všetko preto, aby Rómovia prijali zodpoved−
nosť za svoje okolie, sme dňa 24.4.2013 zorga−
nizovali brigádu s miestnymi obyvateľmi Laboreckej
ulice 280/29 a 281/27. Do upratovania okolia a
areálu bytoviek nižšieho štandardu sa zapojilo
približne 30 osôb vrátane školopovinných detí. Za
niekoľko hodín bolo vyzbieraných približne 15 vriec
odpadkov. K tým najusilovnejším patrili dospelí,
ktorí sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňujú
aktivačných prác v meste a tým získavajú pracovné
návyky a zručnosti na zaradenie sa v pracovnom
trhu.                                    Mgr. Martina Kužmová

Príbeh je aj o týchto dvoch bra−
toch, ktorí žijú oddelene − v Stráž−
skom a v Rakovci n/O. Záverom
príbehu bude ich spoločný život v
Harmonii v Strážskom. 

Snímka: DSS Harmonia. Text: gg
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18. ročník tradičného kolkár−
skeho turnaja sa uskutočnil 18.
mája, ako sprievodná akcia jar−
moku.  

Okrem peknej hry, sviatočnú at−
mosféru  podujatia umocnil  úprimný
záujem fanúšikov, ako aj priateľské
povzbudenie od primátora mesta Ing.
V. Dunajčáka. Turnaj mal aj vysokú
športovú úroveň vďaka veľmi  hodnot−
ným výkonom všetkých súťažiacich
(na snímke G.G.). Prvenstvo z minu−
lého roka obhájili kolkári družstva KK
SABI Sabinov a tak si aj na ďalší rok
zaslúžene odniesli putovný krištáľový
pohár. Tri najlepšie družstvá a traja
jednotlivci dostali diplomy a hodnotné ceny. Druhé a tretie miesto v súťaži družstiev patrilo mužom ŠKK
Strážske A a B. Iba o dorážky ušiel bronz našim ženám. Z jednotlivcov boli najlepší dvaja naši hráči:
1. Ján Cibulka a 2. Jozef Kucan. Tretie miesto obsadil Ján Reistetter zo Sabinova.           Ing. Eva Búciová
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�iaci majú zlato
Z Trenčína z majstrovstiev Slovenska  sa so

zlatom vrátili mladí volejbalisti zo ZŠ  M. Matuch,
E. Kočerha, Š. Sorokáč, O. Sovjak, J. Hakoš a
Š. Kovaľ. V turnaji mini cool volejbale za účasti
12 najlepších družstiev Slovenska vyhrali bez
straty setu všetkých 6 stretnutí. Vo finále de−
klasovali favorita, viacnásobného majstra Slo−
venska − družstvo Svidníka 2:0 (19, 14) a zaslú−
žene sa stali majstrami Slovenska. 

Mgr. F. Müller

S majsterkou Európy
Je ňou Janka Majerníková, ktorá zvíťazila v

Europen Fitness Championship 2013 v španiel−
skej Santa Susane 1. až 6. mája.

Janka, aký je to pocit byť najlepšou v Európe?
Som neopísateľne šťastná. Zúročila som roky

driny a prípravy ako som len najlepšie vedela a
mohla.

Súťažíte v kategórii fitnes bikiny (Fitness Bikini).
Kedy začala príprava a s kým?

Pripravovala som sa pod vedením trénera a
priateľa Ákosa Dobosa od roku 2011. Cieľavedo−
mosť a tvrdá príprava vo fitnescentre i správna
životospráva priniesli svoje ovocie víťazstvom na
spomínaných majstrovstvách. Vyslovujem vďaku za
pomoc a podporu spoločnosti NUTREND, ktorá je
od roku 2013 mojím sponzorom.

Ste registrovanou súťažiacou v slovenskej aso−
ciácii SAKFST, ktorá patrí pod najväčšiu medziná−
rodnú federáciu vo svete FBB. Aké boli výsledky v
súťažiach?

Mám 22 umiestnení a ocenení od 1. po 7.
miesto. V marci 2012 som sa prebojovala do finá−
lovej 10−ky a skončila som šiesta na USA Arnold
Classic Amateur, v apríli som bola vicemajsterkou
SR, v Madride a v Poľsku som skončila na 5.
mieste. Na Slovensku − Veľké ceny St. Ľubovne,
Popradu, Žiliny − som zvíťazila...Tento rok 2013 bol
pre mňa veľmi úspešný. V marci som sa vo veľmi
silnej konkurencii na súťaži v USA prebojovala do
finále a skončila − pre mňa − na nádhernom 10.
mieste. Po návrate domov som už zbierala iba
samé zlato, čo si veľmi cením a teším sa. Som
aktuálnou majsterkou SR 2013, zopakovala som si
tiež víťazstvo v Žiline a napokon som sa stala maj−
sterkou Európy, čo bol aj jeden s mojich snov.

Aj počas rozhovoru dávate prirodzene najavo,
že tento šport robíte s radosťou, pre seba, ale aj pre
najbližších, ktorí sú na vás hradí už odmalička. Za−
čiatky boli medzi mažoretkami, neskôr v pozícii ve−
dúcej. Natíska sa otázka − čo je pre vás najdôleži−
tejšie?

Môj život − to je aj súťaženie, ktoré ma baví a
napĺňa. Ale najviac si cením zdravie, až potom na−
sleduje šport. Mojím cieľom je stať sa profesionál−
nou súťažiacou. A neskôr je mojou prioritou mať
rodinu, manžela, deti.

Pevná vôľa, disciplína, tréning, životospráva, ale
aj vnútorná pokora sprevádza toto mladé, šikovné,
pekné žieňa športom a životom. Blahoželáme a
ďakujeme za rozhovor!                        G. Grmolcová

Teším sa na kupko
Na tohtoročné prázdniny sa veľmi teším. Veľmi

si prajem, aby bolo pekné počasie. S rodičmi som
sa už dohodla, že budeme chodiť na naše kupko i
na Sninské rybníky, kde som si užila tobogán a
šmýkľavku. Ešte som navrhla rodičom, aby sme išli
aj na kúpaliská do Maďarska. Nesmiem však za−
budnúť ani na starých rodičov. Týždeň prázdnin u
nich mi nezaškodí.                    S. Turčíková, 4.b 

Ponúkame na predaj záhradku s murovanou
chatkou: 2x izba, kuchynka, balkón, pivnica.

ZO Sihoť Strážske. 
Kontakt: 0949 744 267, 0949 214 048.

Disco zumba párty
V poradí už tretí ročník disco zumba párty sa uskutočnil  21.4.2013 v priestoroch viacúčelovej sály, na

ktorú prijal srdečné pozvanie Ivan z Tornale a jeho tanečný tím. 
Podujatie zorganizoval OZ Tanečný aerobik a mesto Strážske − referát kultúry a športu. Preto sa úvod−

ného slova ujala kultúrna referentka D. Sabadošová. Za búrlivého potlesku Ivan predstavil svoj tanečný tím
a traja štýloví a svojskí taneční predviedli takú tanečnú šou, ktorá ešte dlho ostane v našich spomienkach.
Zumba v podaní maďarského temperamentu Ivana nás milo prekvapila a pozitívne naladila. Naplno sme
precítili chytľavé rytmy zumby v rôznych podobách. 

Počas prestávky účastníci si vyskúšali cvičenie na originálnych trampolínach zakúpených naším
aerobikom. V závere bolo kolektívne fotenie, potom tombola. Na tento deň nám ostala aj nádherná pamiatka

v podobe krátkeho tanečného videoklipu.              
Bc. Michaela Dobrocká

Pohár primátora

Volejbalový turnaj
V rámci tohtoročného jarmoku usporiadal

Volejbalový klub Strážske už tradičný volejbalový
turnaj mužov. Zúčastnili sa ho tri družstvá. Víťazom
turnaja sa stalo družstvo VK Strážske A pred
družstvom VK Strážske B, tretie bolo družstvo VK
Šaca.                                               Š. Bočko

Obhájili prvenstvo
Volejbalové družstvo VK Strážske sa stalo víťa−

zom Majstrovstiev Zemplínskeho regiónu vo volej−
bale mužov v ročníku 2012/2013 a obhájilo tak
prvenstvo z predchádzajúceho roka. 

Družstvo hralo v zložení:  Ľ. Bajcura, T. Sekera,
J. Sekera, T. Varšo, D. Vaňko P. Müller, V. Dunaj−
čák ml., P. Oleárnik, M. Beň, J. Mižik, J. Tomovčík,
T. Volčko, R. Sovjak. Trénerom družstva bol M.
Varšo. Domáce stretnutia rozhodovali: M. Varšo, Š.
Vaňko.

V. Lipovský ide do JAR
V dňoch 23−26.mája 2013 sa v českých Úpi−

ciach konali 13. majstrovstvá Európy atlétov vete−
ránov v cestných behoch, na ktorých štartoval aj
člen nášho MBO Vladislav Lipovský. Tieto maj−
strovstvá sú náročné vzhľadom k dvom štartom v
priebehu troch dní na tratiach 10 km a 21,1 km. V
piatok  absolvoval prvú z dvoch disciplín na trati 10
km, v ktorej sa umiestnil na 9. mieste (37 min. a 15
sek.) a ako člen reprezentačného družstva SVK
obsadil pekné 4. miesto v hodnotení tímov. O 2 dni
na trati polmaratónu 21,1 km obsadil 10. miesto (1
hod., 21 min. a 51 sek.) a reprezentačné družstvo
SVK, ktorého bol lídrom, obsadilo medailové
umiestnenie a získal tak bronzovú medailu.

Na základe týchto výsledkov bol nominovaný na
majstrovstvá sveta v behu na 100 km, ktoré sa
uskutočnia koncom októbra v JAR. Budú premié−
rovým štartom nášho úspešného atléta na sve−
tovom podujatí v ultravytrvalostných behoch.

Jozef Lipovský

Viac dievčat
1. júna sa na kúpalisku uskutočnili súťaže k

MDD, ktoré organizovala strana Smer − SD. Na
otvorení sa zúčastnili významní hostia strany.
Nasledovali súťaže pre deti s ocenením malými
darčekmi.

Pozornosť návštevníkov sa sústredila na ďalší
ročník plážového volejbalu mládeže o putovný po−
hár. Výsledky turnaja: Dievčatá: 1. Kristína Varšová
− Kristína Mazárová, 2. Júlia Kocibánová − Simona
Poláková, 3. Natália Barvířová − Lívia Široká. Turna−
ja sa zúčastnilo 10 dvojíc. Chlapci: 1. Maroš Kmec
− Samuel Hudák, 2.  Patrik Šmiga − Lukáš Vasiľ, 3.
Matúš Matuch − Juraj Hakoš. Turnaja sa zúčastnilo
6 dvojíc. Ceny a putovný pohár odovzdala predsed−
níčka klubu tejto strany M. Fischerová.       − GaB −


